
   
 

                                
 

LASTENSUOJELUN OPPIMISVERKOSTOTAPAAMINEN 
NÄTVERKSTRÄFF INOM BARNSKYDDET 
THL ja SONet BOTNIA 
 

Aika I Tid: ke 21.9.2016 klo 10.15 - 15.15 
Paikka I Plats: Vaasan ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, tila A 3038, Vaasa 
   Vasa yrkeshögskola, Wolffskavägegn 30, utrymme A 3038 Vasa 
 
Sisältö  
Verkostotapaamisen teemana on lastensuojelun kehittäminen hallituksen Lapsi- ja perhepalvelu- 
jen muutosohjelmassa (LAPE – kärkihankkeessa) katso lisätietoja aiheesta 

- STM: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
 LAPE-Erityispalvelut  

- THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-

perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut  

 
Parkkeeraus VAMKin takapihalla, kadulla, Onkilahden rannan parkkialueella Onkilahdenkadun al 
kupäässä oikealla. 
 
Ilmoittautuminen pe 16.9. mennessä SONet BOTNIAan Tuula Muljulle tuula.mulju@vaasa.fi tai 
p. 040-524 9933. 
 
Innehåll 
Nätverksträff med tema är regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn och  
familjetjänsterna”  (LaPe) se tilläggsinformation  
- SHM: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-

perhepalvelut?p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=sv_SE 
 LAPE-Erityispalvelut  

- THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-

perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut  

 
Parkeringsmöjligheter på VAMKs bakgård, på gatan, på Metvikens parkeringsplats i början av Met-
viksgatan på högre sidan. 
Anmälningar senast fr 16.9. till SONet BOTNIA Tuula Mulju tuula.mulju@vaasa.fi eller 
tel. 040-524 9933. 
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OHJELMA  I PROGRAM 
 

10.15 - Tervetulokahvi 
10. 45 -11.15 Lastensuojelun kehittämiskokonaisuus osana LaPea: 

 Mitä kokonaisuuteen kuuluu ja miten se on muotoutunut 

 Lastensuojelun kehittämistyön tavoitteet ja sitä ohjaavat periaatteet 
 Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
11.15 - Puheenvuorot alueeltamme: Mitä on kehitetty? Mitä pitäisi kehittää? Kenen pitäisi 

kehittää? Puheenvuorot kukin n. 20 min. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perustason yhteistyö nuorten hoidossa. Moniammatillisuutta 
yli rajojen sote-hengessä. Kirsi Ylisaari, nuorisopsykiatrian ylilääkäri, Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
 
Laadullinen ja rakenteellinen kehittäminen Kokkolan lastensuojelussa, lastensuojelun 
johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström, Perhekeskus Villa, Kokkolan kaupunki 

 
n. klo 12-12.30 alkaen Lounas ravintola Serverissä 1 krs  45 min. 
 
 Puheenvuoro Vaasasta (useampi esittäjä) 

 
Maakunnan näkemyksiä perhehoidosta – mitä se tarkoittaa sotessa. Lastensuojelun 
johtaja Janne Pajaniemi Seinäjoen kaupunki 
 
Tukiperhetoiminnan tutkimuksellinen kehittäminen, yliopistonopettaja Anu-Riina Svenlin, 
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius 

 
13.30 Työpaja: Mikä yksi asia pitäisi ottaa kehittämisen kohteeksi integroiduissa ja moniala-

lisissa palvelumalleissa? Millä tavalla sitä pitäisi kehittää? 
 

14.30-15.00  Päivän aikana kuultua 
Tutkimusperustaisen kehittämisen vahvistamisesta sekä ajatuksia pysyvästä kehittä-
misrakenteesta 
Päivi Petrelius, THL 
 

 15.00 Muut ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat sekä SONet BOTNIAn alueen lastensuojelu-
verkoston seuraava tapaamisaika  

 
  

Tervetuloa! Välkommen! 

  
 


